
 

 

 

 

 

 

 

  

København den 23. marts 2020  
 

 
 

NYT FRA GENERALSEKRETÆREN  
 
 
Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd  

 
 

Kære alle. 
 
På grund af sundhedskrisen og især usikkerheden om hvordan krisen vil udvikle sig, og fordi langt de fleste 
af deltagerne i Sendemandsmødet er særligt udsatte, har formandskabet efter samråd med bestyrelsen 
besluttet af udsætte dette års Sendemandsmøde fra den 2.-3. maj til den 17.-18. oktober 2020, stadig på 
Vingsted Centret ved Vejle. Det er ubeskriveligt ærgerligt, men vi har meget svært ved at se, hvordan vi kan 
feste og fejre Grænseforeningens 100-års fødselsdag i lyset af en så alvorlig og for os alle meget 
nærværende krise.  
 
Det betyder også, at de formelle dele af Sendemandsmødet, selve den ordinære generalforsamling med 
beretning, godkendelse af regnskab m.v. og valg af formand og bestyrelsesmedlemmer udsættes. Der vil 
efter sommerferien blive indkaldt til en ny ordinær generalforsamling. Det betyder også, at foreningens 
medlemmer har mulighed for at indsende forslag til dagsorden og foreslå kandidater inden for de tidsfrister, 
vedtægterne angiver. Heldigvis har både Jens Andresen og Peter Skov-Jakobsen sagt god for, at 
formandsskiftet på denne måde udsættes. 
 
Men det betyder også at hele festen er udsat. Vi går nu i gang med at flytte alle aftaler til efteråret og håber, 
det kan lykkes at få et tilsvarende program den 17.-18. oktober. Det hører i nærmere om. 
 
Vi tillader os at betragte alle, som har tilmeldt sig Sendemandsmødet i maj for tilmeldte til det udsatte 
Sendemandsmøde i oktober. Det vil sige, at vi beholder tilmeldingsgebyret. Hvis du er forhindret i at deltage 
til oktober, bedes du give Flemming Hvass besked, hvorefter tilmeldingsgebyret naturligvis tilbagebetales. 
 
Aflysning af generalforsamling og andre arrangementer 
Mange andre generalforsamlinger aflyses i denne tid af samme grund. På vores hjemmeside kan I finde råd 
og vejledning om foreningsjuridiske konsekvenser af aflysning af generalforsamlinger og om økonomi ved 
aflysning af arrangementer. Se https://graenseforeningen.dk/informationer-vedroerende-coronavirus. I kan 
naturligvis altid kontakte foreningskonsulenterne, hvis der er spørgsmål.  
 
Lokalforeningsmøder 
Tak for det store fremmøde til lokalforeningsmøderne den 22. og 29. februar i hhv. Middelfart og Ringsted. 
Referater af møderne er udsendt. 
 
På møderne talte vi bl.a. om proceduren for udarbejdelse og udsendelse af lokalforeningernes program. Det 
vigtigste at understrege lige nu er, at ændringen tidligst træder i kraft fra forårsprogrammet i 2021, hvor 
deadline er den 1. oktober 2020. I skal altså gøre som I plejer i 2020.  
 
I forbindelse med debatten hørte vi tydelige signaler om mulighed for flere billeder og mulighed for i stedet 
for et forårs- og efterårsprogram at udsende et vinterprogram for perioden 1. oktober til ca. 15. april. Begge 
disse ideer overvejes og vi vender tilbage herom.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 

https://graenseforeningen.dk/informationer-vedroerende-coronavirus
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Knud-Erik Therkelsen 


